Sittard, 6 mei 2020
Geachte klant,
Zoals u wellicht al uit het nieuws heeft vernomen mogen pedicures per 11 mei weer aan het werk.
Ook Voetzorg Sittard zal de werkzaamheden vanaf deze datum hervatten.
Omdat het Corona virus er nog altijd is, zal de behandeling anders verlopen dan u gewend was. De
branchevereniging Provoet heeft op basis van de RIVM richtlijnen een protocol opgesteld waar
Voetzorg Sittard zich aan zal conformeren.
1. Heeft u verkoudheidsklachten en/of koorts: kom dan niet!
2. Kom alleen en hou afstand. Er mag maximaal één klant tegelijkertijd de behandelruimte
betreden.
3. Kom niet te vroeg. Tussen twee behandelingen wordt de behandelruimte intensief
gereinigd en kan ik u nog niet binnen laten.
4. Desinfecteer bij binnenkomst uw handen. Er is desinfectiemiddel aanwezig. Raak daarna zo
weinig mogelijk aan (dus ook geen telefoon).
5. De behandelstoel zal iets platter liggen dan voorheen.
6. Alleen standaard pedicurebehandeling is mogelijk. Deelbehandelingen (bijv. alleen nagels
knippen) of het lakken van nagels is tot nader bericht niet mogelijk.
7. Contante betaling is niet mogelijk. Betaal per PIN (contactloos) of op rekening.
8. Er is geen mogelijkheid voor een toiletbezoek.
U kunt er verder op rekenen dat ik alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tref ter bescherming van uw
en mijn gezondheid. Zo zal ik extra persoonlijke beschermingsmiddelen dragen tijdens de
behandeling.
Gezien de inzet van extra beschermings- en reinigingsmiddelen en intensieve reiniging van de
behandelruimte tussen de behandelingen door, ben ik genoodzaakt een deel van deze kosten door te
berekenen. Het tarief voor een standaard pedicurebehandeling zal zodoende per 11 mei € 27,50
bedragen.
Het kan zijn dat al geplande afspraken verzet moeten worden. Dit vanwege de extra tijd die nodig is
tussen de behandelingen voor het reinigen van de behandelruimte. Ik neem telefonisch contact met
u op wanneer dat voor uw afspraak nodig is.
Met vriendelijke groeten
Voetzorg Sittard
Miranda Wolvekamp-Horn
Beethovenstraat 10
6137 PZ SITTARD
M: 06-38438468
W: www.voetzorgsittard.nl

